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 وع
 ةّسمخ لنه

 خم يف ٌراَجُتل ناك . َرِهاوَجلاو للا َنوُدّلَقَتَيو

 ٍلْدَعلا ركاحم يف َنوُماحْلاَو : ٌمهِلوُيْخ

 لا نأ + ْبَْع ريثكلا ْفِرْمَت ُنْحَنو . نوُيِرضِلا اك اذكه

 ْفِصَت تاباتكو اًرّوُص ٍرباقلا ِنارْدُج ىلَعو

 ما
 لعن اع رع مب تاذو ٠

 ٍ 58 وبلا هللا فَي ماعلا

 فاشيكلالا اذه ّناكو : هيف دجُو يذلا ناكلا لإ بسن َديشَر َرَجَح ىَعْدُي
 . كامَدقلا َنويِرضمل َُنَوَد ام ةءارق َلَع انيَرْدُق ةحئاف



 7 ل يا

 ب اصح نعل يدا ٌحِئافَص تناك ام اًريثكو



 3 ا َماقأ : ٍرَجَحلاب

 ف َّنآلا اهارّت ار اه رطب ؛ دما كا لم اب لال

 9 ا اا

 ةايحلاو َرونلا ةرِشان ٠ بْرَعلا



 ديفا لَا ابأو ٌمارهألا نإ نك ا ّ

 . ةرهاقلا و



 ص ل تالآ

 يع ا را



 ُثُدْحَب ناك ْذإ اهيْقَن ِةَرْسَألا نم نور» 0 0 05 وياه "ضني . تالالثس ودع لإ دوي
 ةكالم ”رسيسَويو ةَرْشألا نم مكاح

 رع سْئج "ني زاغ مكاح مُكَحلا لوني ناك اًنايحأو . ةديدج ةمكاح
 . ٌةديِدَج همك اح ٌةرثأو ٌةديِدَج ٌةَمكاح ٌةَلالْس سويف

 .مألاب تقرع دقو - اذه

 ةَيادب َةَرْشَع الا ٍةَرْسألا

 ةئاطلسس سب دقو « ةَئِعارَقلا ِءالُؤِه مظغأ ثلاقلا ْمْنوُحَت ناك
 ١ ِءارْدَّصلا َنِم َدَتْماَف . َرْصِمِل ةّرواجملا ٍنادْلْبلا َلَع
 *َز اًرَوُص نارذجلا لع ٌدِهاشُت اه اًريثكو . اًكْرَش ةَلِجِد

 ٍرمآبو . مهَلَع ار ءادُع
 0 -اناربلك ةلسيب - طخ - قامسلا ارّصلا هللا تّبِجن - ها

 [ نيدايَم دَحأ يف اًيلاح ٌةمئاق يهو
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 0 ًءامَظُع رح قيرنأل 30 ا 0 ع ناك ْدَقَل

 . اهدا

 يتيم اهدا ٠ ٍناميظَع فانصرف َةَرْشَع ةعساتلا ةرسألا يف ناك
 ا يف ٍديماوَعلا ةعاق ىَنَب يذلا وهو ٠ وألا

 0 را يارب رتل كمل ل رحم

7 
 6 نفادكا َعَدْبأ تَحَنو

 البلا مكَح يذلا ٠ يناثلا ٌسِيِسْمَر وهف را مظَعلا ْنْوَعْرِفل ام
 رار ا نمو ٠ ةنلس نيتسو عبس هدم

 كار تسوي ل فتسا يذلا هسفنا لهوا حالا رعد ا

 0 يد



 ْمَضْوَت تناك ينل عضل الا هَ
 لا بدل طي يفرح أَي تارا اقم يف 1

 رس ل ع

 ا رض ارش دعو . المي ديعلاك ري يف َنوُحالفل ناك



 رهاب 0 ِءايزَألاَو روكا 0 ني مساع نر كاع

 007 نوح اهب ثدي
 5 ١ نب اري إب نوبي

 . انيلاب هيلا وسأل

 0 ىذلا جودا جالب فرعي ناك ”نللا َنِمو

 اصاخ جن مهني لكم احل ناكو . نلِصْفنُم ني
 َحَّبْطَأ نإ : نيملا فالآ ذْنُم . ٍنادّلَبلا َدَحْنَأ اَمَدْنِعو

 ّدِحاو اًجات ٍناجاَتلا

 . لكلا ِةّبلَصَب ةدقْعب يبت اليطتنم ضي ايلغلا مْ حات ناك

 ماو . بيِرَغ لُكَش اذو َرَمْأ لقسلا رْطِم جات ناكو
 . جودا جات لْكَش ْنَع



 تاكا ا 0

 مس ا ا

 خل تيك هيك ) تار هش 00000

 1 ويس ندع

 ا هرم نال ني اق
00 

 داي



 6 ل م 2
 . اًضْيأ راهزألاب مَسوُؤَر نونيري فويضلا ناكو . رفولينلا

 , مول ني ةقتخم عالأ ةَرَقَع اتا ملول نْصَو انو
 را دريل

 َُمِعْرَألا اَمأ ١ ٍةَّضِف ْنِم قابطأ لع ْمَدَقُي ِءْيَع لك تاكو . ٌةرْيوَتم ةهكافلا

 . كرر ديد لاك لع تمض اق ةرِخّصلا
 دع امر لا ا ل عع

 ىلع ةَميلَولا ءانثأ يف َنوُفِرْعَي . فوُيضلل اًميِرْكَت ٠ نويقيسوملا ناكو
 انيقلاو ٠ قوُبلاو ٠ رامّزلاو « ياتلاك ةّيقيسوم تالآ
 انناكمإبو ٠ ٍفْيرْلل ةَحِلاَص ّيهو . فجاتلا يف فحم تالآلا ِهِذه نم

8 : 0 

 . منان اناوخأ مويوأر لع وُ
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 اهلكسي ناك ينلا

 ٍبيلاسَأو 0 ١

 : : ا نكي لو
 َفظلِبل للعلا را نك ل 1 ناك
 0 را را

 ةقورتم رعدالاو زناطيحلا لع قل ا يلا تاكو . ٌةَقَرَحَرَمو ع

 ٌةْرَغ بلاغلا يف يك ٠ ءارثقلا ت يب اتناك اذه نير علا لغو
 ةدِحاو ا 0 ا وأ 0 7
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 اوناك ني

 ٌةَوالَعو . لكايلاو رباقكاو مارغألا نم

 ك اولا

 َرنآلا اذبي .ًطئاح َنوُنْبي ناي اوناكو .ٍسْمّشلا وَ

 , ٍاَوْنَس ةدِع ىَدُم َلَع وُمْنَت اهكُرثبو ٠ ةمئاق هب
 وأ رهظ هل َسْيَل يذلا

 ف
0 

 تاياغل ْلَمْمَْسُت تناك يتلا ُهّ



 م هيل
 لبق ري هايم َلَع - اذه انِمْوَي لإ َلاَرَت ال امك - ُدِمَتْعَت

 سلا راطنألا ا 0

 وايملا 1 + ريظَع

 لع ٌرِصَتَقَي رهو اًدج البل دّقلا عرطلا رحالقا ُلَمَع ناك

 اًنايحأو ٠ بوبحلا 0-0 ةَحالِف

 3 انك ثاعْطُم

 فرأت يلا ليتل ىلَع ُديَتَْي ناك ٌهُداَصِحَف . ٍداصحلا ُمْنَج كلذ َدْعَب

 نوير لّعَج ام اذإ ّبّجَع الو . اهيوُريو اهيذْعيف روُذبلا ضدألا ْلَع
 . ُهوُدَبََ اهل ليلا َرمَت مدل



 ةرخؤم يف افقاو اينو دَقَدلا ٌريِدُم 0 لغو « ِهِعِضْوَم

 كلا فادح



 ةيلاع ٍةَجَرَد لإ َةَرَْع ةعياقلا ةرشألا كح 1 ْتَلَصَو

 0 ناك ٍةَريثَك ةايئأي ةجاح يف نوير حبس ا عل

 0 ل

 غ0 2 0
 فالا ةّينامَث 0 ىقرت 0 يفق

 اذج ٌةلِئَص اهءارَو 0 ٍدالبلاو ٍراحبلا اب قرم

 نطوتسأو ٠ 0 نان لثُسلا رضي ايلا ٌرْطِم ْتَدَّحَوَت
 2 ا ار دا | طاوش طع 00 دحبو ٠ ليثلا انلو بعشلا

 . مهي ٍةّصاخ نفس

 . هْجَو لَمْكأ ىلع اًبايإو اًباهَد ليلا يف راحْيإلا
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 لا ٍدَحَأ ْوَأ . ةّتعارقلا ٍدَحَأ ةافو َدْنِع ام

 ٍسوفَطلا هذه ِةفِرَْم نم
 . روبقلا نارْذُج َلَع تَدِجُو يتلا

 رالف هلع سون ٍةَسَرامُم َنِمَدِب ال ٌناكف
 لْصَقِب عْنصلا قيل موُسُرلا

 ا

5 



 ةدعارلا روق دحرت ١ يراولا ري 1ع

 0 ةطبساوب ٍروُحَصلا يف ترف

 ٌةَشوُقْنم رولا َنارْدُج تناك « اذه َمْعْرو . تي

 «قرَّسلِل ٌةّضْرُع تناك اذلو : 2 كل مق ه2
 ا ا شا 00

30 

 م 0500 ل رك

 فشلا 1911ٍماع يف نكلو ٠ رشي ري

 را راثآلاو ردا لا صوص هيل لِصَب ل بَ

 ا ا نوم رتل ما

 كِلَذ امهاوتْحا يتلا ٍفَحْنلا نب ٍتائم ْنَع اًروُصو ٍتاموُلعَم يِوّْحَي
 . ريَقلا

 3 دج نأ دج رِداَنلا نمو

8 



 كيب كل امامك ضَْألا لع اهابَْي اك يتلك ةَح شيعيو ٠ ٌرخآ

 كا لا 4 1

 باشا ح ادقأو 50 ىرخألا يول نكي : هيكل ةراججلار

 . ءايظألا هذه ْمَنْضُت تناك امَدْنِع ابوروا

05 





 : ّيئادب ٍةَروُصِب ولو -

 ١ لئاسكلا ّنِم اًدَدَع ي



 ةنس

 ا كار رضا ارتابوبلك ناكر ةديدج

00 
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 مل امور ٌروُرَت ارتابوُيلك تناك ٌرَصِيَق ْن , ليتغأ امَدْنِع

 ةييجأ اننك انأل يب قارا انشا روكي
 آَبَق َنوُشيعَي ةئِعارفلا ناك امك لانه تّشاعو

 هيراح ولو . سويفاتكوأ نم رّدقا ايدنج ينوتنا كرام ناك
 نود ٠ رحب ةاقالا ؛ كللذ نع اًضوِع نكلو . هيلع بلغت حجرا

 2 بقارت يلا - ارتابويلك نا الول : ِهيلَع ب رثكا ْبِقاَرَت تناك يتلا - ارتابوُيلِك نأ الول : ِهْيََع ؛

 ّرْصِم ىلإ داعو ينوتن

148 
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